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بداية نقاش -ثورة الشارع العربي   
 

: عنوانٔذٚج ِٛسَّؼح ذحد  االستطاري للدراساث والتوثيقعقد المركس 

ئسرعاف ف١ٙا سئ١س اٌعّؼ١ح  "بدايت نقاش -ثورة الطارع العربي "

ٚاٌّفىش  الدكتور منير الحمصاٌؼشت١ح ٌٍثحٛز االلرصاد٠ح 

ٚشاسن فٟ إٌذٚج اٌرٟ أداس٘ا . الدكتور فواز طرابلسياٌٍثٕأٟ 

 ػذد ِٓ اٌّخرص١ٓ ٚاٌثاحص١ٓ ئظافح ئٌٝ األستاذ محمد ضرياإلػالِٟ 

 .ٚظٖٛ ئػال١ِح ٚس١اس١ح ٚأواد١ّ٠ح تاسصج

ِؼرثشًا أْ ِا ٠حصً فٟ اٌشاسع اٌؼشتٟ حذٌز ٌُ ذؼشفٗ إٌّؽمح  السيد عبد الحليم فضل اهللاسرًٙ إٌذٚج سئ١س اٌّشوض 

. ِٓ لثً، ٚأٔٗ ظاء خالي اسرمؽاب حاد ت١ٓ ِؼسىشٞ االػرذاي ٚاٌّّأؼح اٌٍز٠ٓ فشظا ِا ٠شثٗ اسرحاٌح ٚظٛد خ١اس شاٌس

ِع١فًا أْ ٘زٖ اٌصٛسج ذشثٗ ِا حصً ئتاْ سمٛغ إٌّظِٛح االشرشاو١ح تؼذِا ذّضلد اٌّظٍح اٌذ١ٌٚح ِٓ فٛلٙا تسثة ػذَ 

٠ٚثذٚ أْ إٌظاَ اٌشسّٟ اٌؼشتٟ لذ ػعً فٟ سمٛؼٗ تسثة فشٍٗ فٟ اٌخشٚض ِٓ ... ِششٚػ١ح األٔظّح اٌحاوّح آٔزان 

ٚاػرثش أْ ٕ٘ان ِفاسلح ذحصً، ح١س واْ اٌىالَ . ع األ١ِشوٟظّٛدٖ ٚاٌرى١ف ِغ اٌرؽٛساخ ٚخصٛصًا ِٕٙا اٌّششٚ

 .ػٓ أْ إٌظاَ اٌؼاٌّٟ ٠ش٠ذ ذغ١١ش إٌّؽمح، ت١ّٕا ٠ّىٓ تسثة ِا ٠حصً فٟ شٛاسع اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ أْ ٠رغ١ش اٌؼاٌُ

ٌرٛف١ش ً٘ ٘ٛ شٛسج اظرّاػ١ح فحسة؟ أَ شٛسج ١ٌثشا١ٌح : شُ ذساءي فعً اهلل ػٓ ِا١٘ح ِا ٠عشٞ فٟ اٌشاسع اٌؼشتٟ

اٌحمٛق اٌفشد٠ح لثً اٌعّاػ١ح؟ ً٘ ٘ٛ شٛسج ئصالغ ٌثٕاء اٌذٌٚح أَ شٛسج ٚؼ١ٕح ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌس١ادج ٚاالسرمالي ٚإل٠عاد 

ِىاْ لذَ فٟ اٌؼاٌُ؟ شُ ً٘ ٟ٘ شٛساخ ئظّاع أَ أٔٙا ذخفٟ ٚساء٘ا ئ٠ذ٠ٌٛٛظ١ح ِمٕؼح؟ ٚخرُ لائاًل إٔٔا لذ ٔىْٛ أِاَ ِؼٕٝ 

 .تٟ اٌؼشتٟظذ٠ذ ٌٍؼشٚتح ٌٍٚؼًّ اٌحض

َّْ تؼط اٌّعرّؼاخ اٌؼشت١ح ٚصٍد ئٌٝ حافح اإلٔفعاس ٚاٌصٛسج ٚأْ  الدكتور منير الحمصشُ لذَ  ٚسلح ػًّ اػرثش ف١ٙا أ

ذرعٍٝ فٟ اٌفمش ٚذضا٠ذ اٌفعٛج  "مجتمع المخاطر"تالٟ اٌّعرّؼاخ ال ذضاي ذؼ١ش فٟ دائشج اٌخؽش، ٚاػرثش أْ ِظا٘ش 

 .تؽاٌح، ٚاذساع دائشج اٌفساد ٚاإلفساد فٟ اٌّعرّغت١ٓ األغ١ٕاء ٚاٌفمشاء، ٚذضا٠ذ اي

تحسة ذؼث١ش ػاٌُ االلرصاد اٌس٠ٛذٞ اٌش١ٙش " ٌٍذٌٚح اٌشخٛج"ٚأظاف اٌحّش أْ ِصش فٟ ػٙذ ِثاسن أصثحد ِصذالًا 

 ، ٚاْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذٚي ٘ٛ سش اٌثالء األػظُ ح١س ٠خشق اٌىثاس وً اٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛصٛي ئٌٝ اٌسٍؽح ٚاٌّاي،"١ِشداي"

 .٠ٚرٍمٝ اٌصغاس اٌششٝ ٌغط اٌثصش، ف١ؼُ اٌفساد ٠ٕٚرشش ٚذض٠ذ اٌذٌٚح سخاٚج

ٚاػرثش أْ اٌصٛساخ ٚاالحرعاظاخ اٌرٟ تذأخ فٟ ذٛٔس ٚاِرذخ ئٌٝ ِصش ٌٚث١ثا ٚاٌثحش٠ٓ ٚاألسدْ ٚاٌعضائش ٚػّاْ 

اء اٌّذ٠ذ فٟ اٌسٍؽح ػٍٝ ذصثد ٚحذج ِؼأاج اٌشؼٛب اٌؼشت١ح ٚٚحذج اٌّشاػش ٚاٌؽّٛحاخ، ٚاْ اػرّاد األٔظّح فٟ اٌثك

ٚخرُ اٌحّش ِؼرثشًا أْ اٌغشب ٚػٍٝ سأسٗ . اٌّإسسح اٌؼسىش٠ح ٚاأل١ِٕح ٚػٍٝ شثىح سظاي األػّاي ٌُ ٠ؼذ واف١ًا

اٌٛال٠اخ اٌّرحذج لذ أدسن أْ ذحاٌفٗ ٚدػّٗ ٌألٔظّح االسرثذاد٠ح ٌُ ٠ؼذ واف١ًا ٌعّاْ اسرّشاس ١ّٕ٘رٗ ػٍٝ إٌّؽمح 

 .ذخٍٝ ػٕٙا ١ٌحاٚي ئ٠عاد أٔظّح تذ٠ٍح اٌؼشت١ح، ٌزٌه سشػاْ ِا

ِؼرثشًا فٟ اٌثذا٠ح أْ االٔفعاس اٌزٞ حصً ٌُ ٠ىٓ ِرٛلؼًا ٚاسرشٙذ تمٛي أحذ اٌّفىش٠ٓ  الدكتور فواز طرابلسيشُ ذحذز 

َّْ أحذًا ٌُ ٠رٕثأ تٗ:" اٌّاسوس١١ٓ ٚأظاف ؼشاتٍسٟ أْ ِّٙح اٌّفىش أْ ". أْ ِا حذز فٟ ِصش ٚذٛٔس ٘ٛ ِؼعضج، أٞ أ

 .ٌحاخ ٚاٌّفا٠ُ١ٍ٘حك تاٌحذز ٠ٚفّٙٗ ٠ٚفسشٖ ٚاْ حذشًا وٙزا ٠فشض ئػادج إٌظش فٟ وً اٌّصػ

ٚأظاف أْ إٌّؽمح ػاشد ٔصف لشْ ِٓ األصِاخ اٌّشرشوح فٟ ظً ٔظاَ سسّٟ إِٟ اسرثذادٞ ٌُ ٠إِٓ اٌحذ األدٔٝ 

 .ِٓ اٌشؤٜ ٚا٢ِاي ٚحرٝ اإل٠ذ٠ٌٛٛظ١اخ، ح١س ٚصً ِسرٜٛ اٌرأصَ فٟ اٌؼمذ األخ١ش ئٌٝ حذ افشص ِا ٔشٙذٖ ا١ٌَٛ

َّْ شؼاس  لذ ٚلغ ػٍٝ ٚظغ ٕٔذب ف١ٗ أٔفسٕا ٚٔرساءي ٌّارا ٔحٓ غ١ش اٌؼاٌُ؟ " اغ إٌظاَاٌشؼة ٠ش٠ذ ئسك"ٚلاي ؼشاتٍسٟ ئ

ٚأسدف تأْ ِا ٠عشٞ ٘ٛ ذفىه ٌألٔظّح لثً سمٛؼٙا، . ذؽٛس ١ٌؽشغ سإاي اٌسٍؽح ٔفسٙا" حش٠ح -ػًّ -خثض"ٚاْ شؼاس 

ػثش ظ١ً اٌشثاب اٌزٞ ٔضي  ٚلذ. ٟٚ٘ ذحاٚي تذٚس٘ا اٌشد تاٌرضآِ ِغ ذىْٛ ٚحذاخ شؼث١ح ذمٛي أٔٙا ذّصً ئسادج ٚاحذج

 .ئٌٝ اٌشٛاسع ػٓ ٔعط س١اسٟ ٚػٓ ذعاٚص ٌٍح١اج اٌحضت١ح

أظاف أْ ٕ٘ان غشتًا واْ ٠ش٠ذ فشض اٌذ٠ّمشاؼ١ح ػٍٝ إٌّؽمح تحسة ِفِٙٛٗ ٌٍذ٠ّمشاؼ١ح، ٌىٕٕا ا١ٌَٛ أِاَ تش٘اْ أْ 

د تإٌسثح ٌٍسٍٛن األ١ِشوٟ ئٌٝ ٌحظح اٌذ٠ّمشاؼ١ح ُذصٕغ فٟ اٌشاسع ظّٓ ػًّ ظّا١٘شٞ ٠ُشىًِّ حاظح ٌثٕاء ِسرمثً ظذٞ

اٌسمٛغ، ٚأٔٗ ٠حاٚي اٌٛصٛي ئٌٝ ذس٠ٛاخ ت١ٓ األٔظّح ٚاٌّؼاسظاخ، ٚظّٓ ٘زا اٌس١اق ظاء والَ ٚص٠شج اٌخاسظ١ح 

ٚاػرثش أْ ِحاٌٚح ذحٛي وً ِا ٠عشٞ ئٌٝ خؽش لذ ٠إدٞ ٌرذخً أ١ِشوٟ . و١ٍٕرْٛ اٌّرىشس حٛي سفط اٌرٛس٠س ٚاٌر١ٍّه

َّْ ػظّح ٘زٖ اٌحشوح ٚ٘زٖ اٌصٛسج فٟ أٔٙا ٌُ ذسرٕذ ئٌٝ . ْ ٠ؼفٟ ِٓ ظشٚسج صٚاي ٘زٖ األٔظّحِثاشش، ال ٠ّىٓ أ ٚلاي ئ

تاٌراٌٟ، فاْ أٞ ذغ١١ش فٟ اٌس١اسح األ١ِشو١ح ٚاٌغشت١ح، . اٌخاسض، تً فشظد ػٍٝ اٌغشب ٚأ١ِشوا أْ ٠ُغ١ِّشا ِٓ س١اساذّٙا
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 .ْ أْ ذرالػة تّا أٔعض ئٌٝ ا٢ْس١أذٟ ٔر١عح ٌٍصٛسج ٚاٌذََّ، ٠ٚعة لؽغ ا١ٌذ اٌرٟ ٠ّه
      

 


